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Transformada Fracional do Cosseno
em Corpos Finitos

Juliano B. Lima, Ricardo M. Campello de Souza e Paulo Hugo E. S. Lima

Resumo— Neste artigo, é apresentada uma definição para
a transformada fracional do cosseno em corpos finitos. A
transformada proposta é derivada a partir do conhecimento
da autoestrutura da transformada discreta do cosseno e de
suas relações com a autoestrutura da transformada discreta
de Fourier. Uma possı́vel aplicação da nova transformada em
cifragem de imagens é discutida.

Palavras-Chave— Autovetores, corpos finitos, transformadas
fracionais, transformada do cosseno.

Abstract— In this paper, we present a definition for the fractio-
nal cosine transform over finite fields. The proposed transform is
derived from the knowledge of the eigenstructure of the discrete
cosine transform and its relations with the eigenstructure of the
discrete Fourier transform. A possible application of the new
transform in the field of image encryption is discussed.

Keywords— Eigenvectors, finite fields, fractional transforms,
cosine transform.

I. INTRODUÇÃO

Transformadas fracionais têm recebido considerável atenção
de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. O
desenvolvimento deste tema iniciou-se com a transforma fra-
cional de Fourier (FRT), cujo cálculo pode ser visto como
a rotação de um sinal por um ângulo arbitrário no plano
tempo-frequência [1]. A partir desta intepretação, diversas
definições para a FRT e para outras transformadas fracionais
foram propostas [2], [3]. Essas ferramentas têm encontrado
aplicações em cifragem de imagens, amostragem e filtragem
de sinais, esquemas de marca d’água e de multiplexação, por
exemplo [4], [5], [6].

Em vários contextos, transformadas definidas sobre corpos
finitos também desempenham um importante papel. Em pro-
cessamento de sinais, versões numéricas dessas transformadas
são comumente usadas para calcular convoluções eficiente-
mente [7]. Em codificação de canal, transformadas sobre
corpos finitos podem ser usadas para realizar decodificação
no domı́nio da frequência e para construir códigos de bloco
lineares baseados em transformadas [8], [9]. Aplicações de
transformadas de corpo finito em criptografia, sequências
multinı́vel para espalhamento espectral e comunicação mul-
tiusuário também são possı́veis [10], [11].

Recentemente, versões em corpo finito da transformada
fracional de Fourier foram propostas. Em [12], transformadas
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numéricas fracionais são definidas a partir de sequências de
Legendre completas generalizadas. Em [13], a transformada
discreta fracional de Fourier introduzida em [2], a qual é base-
ada num método de matriz comutante, é estendida ao cenário
de corpo finito e a transformada fracional de Fourier sobre
corpos finitos (GFrFT1) é definida. Neste artigo, a abordagem
desenvolvida em [14] é utilizada para definir a transformada
fracional do cosseno em corpos finitos (GFrCT). Tal definição
requer o conhecimento da autoestrutura da transformada do
cosseno de corpo finito, a qual foi analisada em [15]. Mais pre-
cisamente, a GFrCT proposta está relacionada à transformada
do cosseno de corpo finito do tipo 1, cuja autoestrutura está
fortemente ligada à autoestrutura da transformada de Fourier
de corpo finito.

II. PRELIMINARES

A. Trigonometria em Corpos Finitos
Nesta subseção, os principais conceitos de trigonometria

em corpos finitos são revisados [16]. Neste artigo, GF(q)
representa um corpo finito com q elementos.

Definição 1: O conjunto de inteiros Gaussianos sobre
GF(p) é o conjunto GI(p) = {a + jb, a, b ∈ GF(p)}, em
que p é um número primo tal que j2 ≡ −1 (mod p) não seja
um resı́duo quadrático sobre GF(p), i.e., p ≡ 3 (mod 4).

Definição 2: O conjunto unimodular GI(p), denotado por
G1, é o conjunto de elementos ζ = (a+ jb) ∈ GI(p), tal que
a2 + b2 ≡ 1 (mod p).

Definição 3 (funções trigonométricas em corpos finitos):
Seja ζ um elemento unimodular de GI(p), p ≡ 3 (mod 4),
com ordem multiplicativa denotada por ord(ζ). As funções
trigonométricas cosseno e seno em corpos finitos relacionadas
a ζ são calculadas módulo p, respectivamente, por

cosζ(x) :=
ζx + ζ−x

2
e sinζ(x) :=

ζx − ζ−x

2j
,

x = 0, 1, . . . , ord(ζ)− 1.

B. Transformadas Trignométricas em Corpos Finitos
A famı́lia das transformadas trigonométricas em corpos

finitos (FFTT) inclui oito tipos de transformadas do cosseno
(FFCT) e oito tipos de transformadas do seno (FFST) [17].
A construção das FFTT é baseada em extensões simétricas de
uma sequência (ou vetor) com elementos num corpo finito e
requer a função peso βr dada por

βr =

{ √
2−1 (mod p), r = 0 or N,

1, r = 1, 2, . . . , N − 1.

1No acrônimo GFrFT, “G” faz alusão a “Galois field”.
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O parâmetro N está relacionado ao comprimento da transfor-
mada. A FFCT do tipo 1 é dada pela seguinte definição.2

Definição 4 (FFCT): Seja ζ um elemento unimodular de
GI(p), com ordem multiplicativa denotada por ord(ζ) = 2N .
A transformada do cosseno de corpo finito do vetor x = (xi),
i = 0, 1, . . . , N , xi ∈ GI(p), é o vetor X = (Xk), k =
0, 1, . . . , N , Xk ∈ GI(p), de elementos

Xk :=
√
2N−1

N∑
i=0

βiβkxicosζ(ki). (1)

Na Definição 4, observa-se que o comprimento da FFCT é
N+1. Observa-se, também, que esta transformada é involutiva,
isto é, sua inversa é calculada pela mesma expressão dada na
definição. Em geral, a transformada de um vetor x = (xi),
xi ∈ GI(p), é um vetor X = (Xk), Xk ∈ GI(p), obtido pela
equação matricial

X = x ·MT . (2)

Na Equação (2), M é uma matriz de transformação, a
qual pode ser substituı́da por C, que denota a matriz de
transformação da FFCT. Mostra-se que a matriz C é unitária.

C. Autoestrutura da FFCT

A transformada do cosseno de corpo finito do tipo 1 e
a transformada de Fourier de corpo finito (FFFT) possuem
autoestruturas fortemente associadas. Com o propósito de
descrever esta relação, apresenta-se inicialmente a definição
da FFFT [13].

Definição 5 (FFFT): Seja ζ um elemento unimodular de
GI(p), com ordem multiplicativa denotada ord(ζ) = N . A
transformada de Fourier de corpo finito do vetor x = (xi),
i = 0, 1, . . . , N − 1, xi ∈ GI(p), é o vetor X = (Xk), k =
0, 1, . . . , N − 1, Xk ∈ GI(p), de elementos

Xk :=
√
N−1

N−1∑
i=0

xiζ
−ki. (3)

A transformada inversa é dada por

xi =
√
N−1

N−1∑
i=0

Xkζ
ki. (4)

Uma FFFT pode ser calculada pela Equação (2), com a matriz
M substituı́da pela matriz F, cujos elementos são obtidos pela
Definição 5. A matriz F é também unitária.

As Proposições 1 e 2 fornecem informações referentes à
autoestrutura da FFFT [18], [19].

Proposição 1: A matriz da FFFT possui, no máximo, qua-
tro autovalores distintos, {1,−1, j,−j}, cujas multiplicidades
são apresentadas na Tabela I.

Proposição 2: Todo autovetor associado à matriz da FFFT
possui simetria par ou ı́mpar. Autovetores pares estão relaci-
onados aos autovalores 1 ou −1; autovetores ı́mpares estão
relacionados aos autovalores j ou −j.

Com base nos resultados apresentados, as seguintes
proposições relacionadas à autoestrutura da FFCT são apre-
sentadas [15].

2Como neste artigo é considerada apenas a transformada do tipo 1, deste
ponto em diante, omite-se o tipo de transformada usado nos desenvolvimentos
apresentados.

TABELA I: Multiplicidades dos autovalores da matriz de uma
FFFT com dimensões N ×N .

N Mult. 1 Mult. −1 Mult. j Mult. −j

4n n+ 1 n n n− 1
4n+ 1 n+ 1 n n n
4n+ 2 n+ 1 n n+ 1 n
4n+ 3 n+ 1 n+ 1 n+ 1 n

Proposição 3: Se x = [x0, x1, . . . , xN−2, xN−1, xN , xN−1,
xN−2, . . . , x1] é um autovetor par da matriz F, com dimensões
(2N)× (2N), então

x̂ =
[
x0,

√
2x1, . . . ,

√
2xN−2,

√
2xN−1, xN

]
(5)

é um autovetor da matriz C, com dimensões (N+1)×(N+1),
isto é, C · x̂T = λx̂T (λ = 1,−1).

Proposição 4: A matriz da FFCT possui apenas os auto-
valores 1 and −1. Suas multiplicidades são apresentadas na
Tabela II.3

TABELA II: Multiplicidades dos autovalores da matriz de uma
FFCT com dimensões N ′ ×N ′.

N ′ Mult. 1 Mult. −1

ı́mpar N′+1
2

N′−1
2

par N′

2
N′

2

III. TRANSFORMADA FRACIONAL DE FOURIER SOBRE
CORPOS FINITOS

A transformada fracional de Fourier sobre corpos finitos
(GFrFT) considerada neste artigo foi introduzida em [13]. Esta
transformada é baseada na expansão espectral da matriz F, a
qual pode ser escrita como

F = VΛVT .

Na equação acima, V é uma matriz cujas colunas são autove-
tores de F; Λ é uma matriz diagonal cujo elemento na k-ésima
linha e na k-ésima coluna é o autovalor (−j)k. O autovetor
na k-ésima coluna de V, o qual é denotado por vk, deve estar
associado ao autovalor (−j)k. A matriz Fa, em que a é um
número racional, define a transformada fracional de Fourier
sobre corpos finitos e pode ser escrita como

Fa = VΛaVT . (6)

Escrevendo o parâmetro a como a = a1/a2, em que a1 e
a2 são inteiros, os possı́veis valores para a, num dado corpo,
dependem da existência de uma a2-ésima raiz unimodular de
−j. Este ponto é detalhado no Teorema 1 de [13].

O ponto-chave para escrever a expansão espectral de F é
escolher um conjunto ortogonal de autovetores para construir
V. Uma vez que os autovalores de F são degenerados, são

3As multiplicidades dos autovalores são dadas em termos do comprimento
da transformada N ′, em vez de N , para evitar confusão com a notação
anteriormente utilizada. Dessa forma, se um elemento ζ ∈ GI(p) com ordem
multiplicativa ord(ζ) = 2N é usada para construir a transformada, tem-se
N ′ = N + 1, para a FFCT.
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possı́veis diferentes escolhas para tal conjunto. Para remover
esta ambiguidade, define-se a matriz N ×N

D̃ =


D̃0 1 0 . . . 1

1 D̃1 1 . . . 0

0 1 D̃2 . . . 0
...

...
...

. . .
...

1 0 0 . . . D̃N−1

 , (7)

em que D̃n = 2[cosζ(n) − 2] e ζ ∈ GI(p) tem ordem
multiplicativa ord(ζ) = N . As matrizes D e F comutam,
o que significa que elas possuem um conjunto de autovetores
em comum [20]. Portanto, o que se tem a fazer é encontrar
os autovetores de D̃. Para isso, emprega-se a matriz

P =
√
2−1



√
2 0 · · · 0 0 0 · · · 0
0 1 0 1
...

. . .
... . .

.

0 1 0 1

0 0 · · · 0
√
2 0 · · · 0

0 1 0 −1
... . .

. ...
. . .

0 1 0 −1


, (8)

a qual satisfaz P = PT = P−1. A transformação de
similaridade

PD̃P−1 =

[
Ev 0
0 Od

]
(9)

produz as matrizes tridiagonais simétricas Ev e Od com
dimensões

⌊
N
2

⌋
+ 1 e

⌊
N−1
2

⌋
respectivamente (o sı́mbolo ⌊·⌋

denota a parte inteira do argumento).
O conjunto ortogonal de autovetores pares e ı́mpares de D̃ é

único porque, também em corpos finitos, matrizes tridiagonais
possuem todos os autovalores distintos [21, p. 134]. Especifi-
camente, os autovetores pares de D̃ são obtidos por

u2k = P
[
eTk | 0 . . . 0

]T
, k = 0, . . . ,

⌊
N

2

⌋
, (10)

em que ek é um autovetor de Ev; os autovetores ı́mpares de
D̃ são obtidos por

u2k+1 = P
[
0 . . . 0 | oT

k

]T
, k = 0, . . . ,

⌊
N − 3

2

⌋
, (11)

em que ok é um autovetor de Od. Se N for par, o vetor uN−1

é nulo. Os autovetores vk, k = 0, 1, . . . , 2⌊N/2⌋, a serem
usados como colunas de V correspondem aos autovetores
uk, k = 0, 1, . . . , 2⌊N/2⌋, ordenados de maneira que o
autovetor vk esteja relacionado ao autovalor (−j)k, conforme
foi observado previamente.

Com isso, a Equação (6) pode ser escrita com mais detalhes.
O elemento da m-ésima linha e na n-ésima coluna de Fa é
calculado por

Fa
m,n =

2⌊N/2⌋∑
k=0

(∥vk∥≠0)

∥vk∥−2vk,m(−j)kavk,n, (12)

para m,n = 0, . . . , N − 1; vk, ∥vk∥ ≠ 0, é um autovetor de
D̃ relacionado ao autovalor (−j)k; ∥vk∥ é a norma do vetor

vk = (vk,i), i = 0, . . . , N − 1, vk,i ∈ GI(p), a qual é definida
por

∥vk∥ =
√
v2k,0 + v2k,1 + . . .+ v2k,N−1 (mod p).

O termo ∥vk∥ é incluı́do na Equação (12), de modo a tornar
unitária a matriz Fa. Em [13], diversos exemplos da GFrFT
são apresentados.

IV. GFRCT: DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO

Nesta seção, os resultados apresentados nas Seções II e III
são usados para definir a transformada fracional do cosseno
em corpos finitos. A ideia é semelhante à usada para definir
a GFrFT e emprega uma expansão espectral da matriz C. A
matriz da GFrCT é escrita como

Ca = ṼΛ̃aṼT . (13)

Na equação acima, o parâmetro a é racional e Ṽ é uma
matriz cujas colunas são autovetores de C; Λ̃ é uma matriz
diagonal cujo elemento na k-ésima linha e na k-ésima coluna é
o autovalor (−1)k; isso se deve ao resultado da Proposição 4.
O autovetor na k-ésima coluna da matriz Ṽ deve estar asso-
ciado ao autovalor (−1)k da matriz C.

Uma vez que os autovalores de C também são degenerados,
a escolha dos autovetores a serem usados na construção de
Ṽ deve seguir passos similares àqueles usados na construção
da GFrFT. Mais precisamente, os autovetores ṽ usados para
construir a matriz Ṽ, com dimensões (N + 1) × (N + 1),
são derivados dos autovetores v da matriz F, com dimensões
(2N)×(2N), associados aos autovalores λ = ±1 e obtidos por
meio do método descrito na Seção III. A relação entre v e ṽ é
dada pela Proposição 3. Observando que o procedimento para
construir os autovetores ṽ a partir dos autovetores v cancela
as operações com os vetores ek na Equação (10), isto é, o
preenchimento com zeros e a multiplicação pela matriz P,
verifica-se que os vetores ek podem ser diretamente tomados
como os autovetores ṽk.

O procedimento descrito funciona porque a ortogonalidade
entre vm e vn, m ̸= n, os quais são ambos autovetores
pares de F, implica na ortogonalidade entre os autovetores
correspondentes da matriz C, ou seja, ṽm e ṽn. Isso pode ser
concluı́do com base na regra para construção dos autovetores
ṽ a partir dos autovetores v (vide Proposição 3). Após ajustar
a Equação (13) incluindo os termos de normalização ∥ṽk∥,
pode-se calcular o elemento na m-ésima linha e na n-ésima
coluna de Ca por

Ca
m,n =

N∑
k=0

∥ṽk∥−2ṽk,m(−1)kaṽk,n, (14)

para m,n = 0, . . . , N .
De modo semelhante à GFrFT, se o parâmetro a for escrito

como a = a1/a2, em que a1 e a2 são inteiros, os possı́veis
valores de a dependem da existência de uma a2-ésima raiz de
−1. Mais especificamente, o elemento (−1)1/a2 = a2

√
−1 ∈

G1 se, e somente se, 2a2|(p+1). Este resultado pode ser de-
monstrado seguindo passos análogos aos empregados na prova
do Teorema 1 de [13]; a1 pode ser qualquer número inteiro.
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Adicionalmente, uma vez que a FFCT é uma involução, a
relação

Ca = Ca+2

é válida. Isso corresponde à propriedade de periodicidade da
GFrCT. Em geral, a relação

Ca′
Ca′′

= Ca′+a′′

também é válida e corresponde à propriedade de adição de
ângulo. Devido aos termos de normalização incluı́dos na
Equação (14), a matriz Ca é unitária. Na Tabela III, os passos
necessários para a construção desta matriz são apresentados de
forma sucinta. A seguir, é desenvolvido um pequeno exemplo
numérico da GFrCT e sugerida uma aplicação desta ferramenta
na cifragem de imagens digitais

A. Exemplo

Neste exemplo, constrói-se uma GFrCT utilizando o ele-
mento unimodular ζ = 24+6j, o qual possui ordem multipli-
cativa 2N = 6 em GI(47). A partir da Equação (7), obtém-se

D̃ =


45 1 0 0 0 1
1 44 1 0 0 0
0 1 42 1 0 0
0 0 1 41 1 0
0 0 0 1 42 1
1 0 0 0 1 44

 .

Seguindo o procedimento descrito na Tabela III, a matriz

P =


1 0 0 0 0 0
0 27 0 0 0 27
0 0 27 0 27 0
0 0 0 1 0 0
0 0 27 0 20 0
0 27 0 0 0 20


é construı́da e, a partir da transformação de similaridade
PSP−1, a matriz

Ev =


45 7 0 0
7 44 1 0
0 1 42 7
0 0 7 41


é obtida. Os autovalores de Ev são {2, 12, 27, 37}. Os au-
tovetores ek = ṽk, k = 0, 1, 2, 3, de Ev, correspondentes
aos autovetores da matriz C que se deseja fracionalizar, são
apresentados na Tabela IV. Utilizando, por exemplo, a = 1/2,
a matriz da GFrCT

C1/2 =


21 + 24j 21 + 37j 31 + 5j 16 + 16j
21 + 37j 9 + 6j 46 + 46j 42 + 16j
31 + 5j 46 + 46j 41 + 38j 37 + 21j
16 + 16j 42 + 16j 37 + 21j 23 + 26j


é obtida.

TABELA IV: Autovetores da matriz tridiagonal Ev (p = 47,
ζ = 24 + 6j, 2N = 6).

k ek

0 [ 1 14 16 14 ]
1 [ 1 2 23 22 ]
2 [ 1 31 30 32 ]
3 [ 1 19 1 10 ]

B. Aplicação em Cifragem de Imagens

Ferramentas matemáticas definidas sobre corpos finitos são
comumente empregadas em técnicas relacionadas à segurança
de informação. Quando se trata de imagens digitais, rece-
bem destaque as técnicas de marca d’água, esteganografia
e cifragem. O objetivo desta última técnica é embaralhar
e transformar os pixels de uma imagem, a fim de que as
suas propriedades estatı́sticas e o seu aspecto visual originais
sejam modificados. Para isso, são normalmente empregados
procedimentos que dependem de uma chave secreta.

Em [22], foi proposta uma técnica para formatação de
histogramas de imagens digitais baseada na transformada do
cosseno em corpos finitos. Entretanto, por si só, o procedi-
mento não produz uma imagem cifrada, uma vez que não
são empregadas chaves. Utilizando a transformada fracional
do cosseno em corpos finitos, é possı́vel atrelar uma chave
secreta à técnica proposta. A sugestão é empregar como chave
o vetor de números inteiros

a =
[
a1 a2 . . . an

]
.

O i-ésimo bloco da imagem a ser cifrada seria, então, proces-
sado pela matriz de transformação C1/ai . O procedimento de
cifragem completo é ilustrado na Figura 1.

Fig. 1: Diagrama de blocos da técnica de cifragem de imagens
baseada na GFrCT proposta.
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TABELA III: Construção da matriz de uma GFrCT com dimensões (N + 1)× (N + 1).

1. Dado um número primo p, escolha um elemento unidomular ζ ∈ GI(p), tal que ord(ζ) = 2N ;
2. Construa a matriz D̃ de acordo com a Equação (7);
3. Construa a matriz P de acordo com a Equação (8);
4. Obtenha a matriz Ev a partir da Equação (9), e calcule seus autovalores;
5. Calcule ek, os autovetores de Ev;
6. Use os vetores ek como os autovetores ṽk da matriz C (o autovetor ṽk deve estar associado ao autovalor (−1)k);
7. Escolha o parâmetro a e construa a matriz Ca de acordo com a Equação (14).

Na Figura 1, a imagem original é inicialmente submetida
a um embaralhamento de pixels, que pode ser realizado, por
exemplo, pela transformada de Arnold [23]. O objetivo deste
procedimento é diminuir a correlação entre cada pixel e seus
vizinhos. Em seguida, a imagem é dividida regularmente em
b blocos com dimensões N × N ; estas são as dimensões da
matriz da transformada que será posteriormente empregada.
Na etapa seguinte, os blocos são selecionados numa sequência
previamente definida (da esquerda para a direita e de cima
para baixo, por exemplo) e sua GFrCT é calculada; o i-ésimo
bloco é submetido ao cálculo da GFrCT cuja matriz é C1/ai ,
em que ai é obtido da chave secreta a. Finalmente, os blocos
são reagrupados e a imagem cifrada é construı́da.

A decifragem é realizada empregando, de forma invertida,
os mesmos passos da cifragem. Como não se faz arredonda-
mento em nenhuma das etapas envolvidas na técnica proposta,
a imagem recuperada coincide exatamente com a imagem
original. A implementação efetiva deste método de cifragem
requer a consideração de diversos aspectos práticos que fogem
ao escopo do presente trabalho e, atualmente, encontra-se em
desenvolvimento.

V. CONCLUSÕES

Neste artigo, foi introduzida uma definição para a transfor-
mada fracional do cosseno em corpos finitos. As propriedades
da GFrCT e seus possı́veis cenários de aplicação foram
investigados. De modo particular, foram investigados aspectos
práticos envolvidos na implementação do método de cifragem
proposto. Isso inclui a definição da GFrCT sobre um corpo
adequado ao processamento das imagens a serem cifradas, a
especificação do comprimento da chave secreta empregada e
a avaliação da resistência do método a ataques criptográficos.
Por fim, observa-se que uma transformada fracional do seno
em corpo finito (GFrST) pode ser definida utilizando passos
semelhantes aos utilizados para definir a GFrCT.
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